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Årets stämma hålls på Stockholms Golfklubb i Danderyd. På stämman har du som medlem 
möjlighet att göra din röst hörd samtidigt som du lyssnar på styrelsens redovisning för det 
gångna året. Genom att skriva motioner till styrelsen kan du väcka förslag eller ta upp 
frågor som du vill behandla.  

 
VÄLKOMMEN TILL ÅRETS STÄMMA 

 
Onsdagen den 22 maj klockan 18.00 

 
Motioner till stämman ska vara inlämnade till Expeditionen KR 
41 senast fredagen den 15 mars.   
Motionen ska vara skriftlig och undertecknad med namn och 
adress.   
 
Stämman avslutas med mingel och förfriskningar.  
 
Kallelse och mer information kommer att komma i god tid 
innan stämman. 
 

Hjärtligt välkommen, både att närvara och att inkomma med motioner! 
 

 
VALBEREDNINGEN SÖKER NYA STYRELSEMEDLEMMAR 
Det här är chansen för dig som vill dela med dig av ditt kunnande och ditt engagemang – och 
samtidigt vara med och skapa ett ännu bättre boende och område. 
 
Du blir en del av en väl sammansvetsad styrelse som arbetar i en positiv anda och utifrån den plan 
som förankrats på årsstämman. Du sitter på två år, eller mer om du trivs och samarbetet i styrelsen 
fungerar bra.  
 
Har du intresse av ekonomi, webb, bygg och fastigheter är det en merit, men viktigast är ett genuint 
intresse för att behålla Kevingeringen som ett bra bostadsområde. Du behöver inte vara expert, du 
har en grupp av erfarna människor i ryggen som fungerar som bollplank. 
 

Låter det intressant? Om du har frågor eller vi anmäla dig kontakta gärna någon i 
valberedningen. 
 
Lottie Neumüller 0737-68 91 73, lottie.neumuller@tele2.se 

Tomas Wulfing, 0705-09 45 47, tomas@wulfing.se 
Maud Randel 0707-50 03 22, maudrandel@gmail.com 

 
 

 

Aktuellt i Vändkretsen 
Nr 1  

Februari 2019  
www.vandkretsen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lottie.neumuller@tele2.se
mailto:tomas@wulfing.se
http://www.vandkretsen.se/


__________________________________________________________________________________ 

BRF Vändkretsen, Kevingeringen 41. Telefon 08-502 573 44. 

For information in English, please contact the superintendent, phone 08-502 573 44. AiV 1/19 

RELININGEN 
Relingen av de olika fastigheterna inom Vändkretsen börjar nu närma sig slutet. I början av februari 
startade man med det första höghuset KR 25. Jobbet ska, om allt går planenlig, avslutas vecka 11. 
Då är det nästa höghus som är på tur, KR 83. Grabbarna som utför arbetet verkar ha fått upp en bra 
rutin; först information till alla boende och sedan sätter man igång enligt plan. För de boende i KR 
25 är närheten till toalett och duschvagnen utmärkt. Den är placerad strax bredvid porten, vilket är 
bra med tanke på den stränga kylan som råder med jämna mellanrum.  
 

ENTRÈMATTOR 
För att minska nedsmutsningen och öka trivseln har alla porteruppgångar fått mattor i entréerna. 
Entrémattor kommer att pryda entréerna mellan oktober till mars och byts ut varje vecka.  

 
SNÖKAOS  

Den här vintern har alla som drömt om en vit vinter fått 
sin önska uppfylld. Men de växlande 
temperaturskillnaderna ställer till det. När det första 
snöfallet kom slog det om från minus 10 grader till 
kraftigt regn på bara några timmar. Pelle som plogar 
gångvägar och garage/bilplatser har jobbat hårt. Men 
det blir svårt att hålla halkfritt när det efter töväder 
fryser till och blir isgata. Sanden försvinner in i snön 
och gör ingen nytta. Kommunen har problem med att 
ploga och ta bort vallar. Det gäller inte bara i 
Kevingeringen utan i hela Danderyd bortsett från 
cykelvägarna som hålls exemplariskt rena. 
 

 
Alla bilkörarna ombeds om extra framförhållning och 
tålamod. När man kör uppför backen kan det vara svårt att 
komma upp om det är vatten på isen. Vänta gärna i övre 
svängen om du ser att en bil är på väg upp. Det underlättar 
för alla.  
 
 
 
 

 
 
 
FASTUM/ADEX 
Nu har vår nya fastighetsförvaltare Fastum/AdEx ansvarat för skötseln i en dryg månad och även 
om det inte har varit så mycket som har hänt så är det allmänna omdömet positivt. Snabb hantering 
och trevligt bemötande när man ringer. Medlemmar har t ex fått hjälp med att lufta element (gör inte 
det själv) och mangeln i stora tvättstugan lagades snabbt. 
 
BÄTTRE KONTROLL OCH ORDNING OCH 
REDA  
Just nu pågår en inventering av föreningens alla 
skrymslen och vrår för bättre kontroll och 
ordning och reda. Styrelsen och Adex 
samarbetar i detta detektivarbete. Mer 
information om eventuella åtgärder kommer 
löpande. 
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KVARGLÖMDA KLÄDER I TVÄTTSTUGAN KR 79! 
Det är lite lätt obegripligt hur mycket kläder som glöms i tvättstugan. Att enstaka strumpor 
är på rymmen kan man ju förstå! Men maskeraddräkter, mattor, högar med barnkläder och 
mycket annat som samlas? Tillhör du de som glömmer din tvätt? Skaffa en kylskåpsmagnet 
som betyder tvätt i tvättstugan och sätt på insidan av ytterdörren, som påminnelse. Det kan 
underlätta! 
 
ENKÄT OM GRILLNING I VÄNDKRETSEN 
Dags att tycka till! Enkäten finns som bilaga i denna AiV. 
 
ÅTERVINNINGSRUMMET 
Återvinningsrummet fungerar på det stora hela bra men det kan bli bättre. Ett problem vi 
har är att rummet är litet och det ryms inte fler kärl. Därför är det bra om alla ni som är 
bilburna försöker använda de återvinningscentraler som finns i vår närhet.  (Södra 
parkeringen Mörby Centrum, Danderyds Golfklubb, pendelparkeringen vid Mörbyskolan, 
bredvid Coop vid Enebyängen, ovanför Lidl i Stocksund).  
 
För att det inte skall bli fullt så måste ni plattar till kartonger mm. Tänk IKEA – platta paket 
tar mycket mindre plats!  Är det sedan fullt så kan ni inte lägga på hög eller ställa bredvid. 
Det kostar föreningen onödiga pengar att städa efter er. 
 
Det ni kan slänga i rummet är: 

• Plast- och pappförpackningar 

• Glas 

• Metall 

• Batterier 

• Lampor 

• Elskrot 
 
Ni får inte slänga kemikalier, målarfärg, möbler, kläder, däck osv. 
 
Två gånger per år, i maj och november, ställer föreningen ut två stora containrar för ert 
grovavfall. Passa på då. Se nedan. 
 
CONTAINRAR FÖR GROVSOPOR 
Grovsopor som inte får kastas i Återvinningsrummet kan lämnas i de containrar som ställs 
upp två gånger per år inom området. Det kan var prylar av olika slag, möbler, sportartiklar 
etc. Det som inte får lämnas är kemikalier och målarfärg. Det ska lämnas till deponi eller till 
Avfallsbussen som cirkulerar i Danderyd. Se kommunens hemsida. 
 
Kläder bör inte heller lämnas här utan det finns fler mer miljövänliga alternativ; hela rena 
kläder lämnas till Kupan eller i uppsamlingskärl vid återvinningsplatser. Man kan även 
lämna trasig textil som går till återanvändning i uppsamlingskärlen t ex vid Coop i 
Enebyängen eller Mörby Centrum.  
 
Nästa tillfälle att utnyttja uppställda grovsopcontainrarna på Kevingeringen är 17-19 
maj 2019.  
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HEMSIDAN 
På www.vandkretsen.se finns all du behöver veta om BRF Vändkretsen. Det finns en hel 
del dold information på hemsidan som endast är till för medlemmarna. För att logga in som 
medlem använd: 
Användarnamn: Brf Vändkretsen   
Lösenord: 639 
 
Här finns bl a omfattande information om saker du behöver veta vid t ex ombyggnation, 
vem som ansvarar för vad i föreningen, vilka skruvar du bör använda vid taveluppsättning 
etc etc. Är du ändå osäker kontakta ServiceCenter eller Expeditionen innan du börjar.  
 

 
TRÄNINGSLOKALEN KR83 
Anton Estam, KR18 är ny ansvarig för träningslokalen som ligger i källaren på KR83. Vill du 
komma med som deltagare så hör av dig till Anton anton.estam@gmail.com eller ring 
070-9488555. 
Träningslokalen skapades 2004 och är populär bland medlemmarna i brf Vändkretsen. Det 
kostar 300 kronor per år att vara medlem. Stort tack till avgående ansvarig, Tomas Wulfing 
som flyttar från föreningen efter 22 år och 14 år som ansvarig för träningslokalen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ServiceCenter  
Hanterar felanmälan, tidsbokningar, kontakt med 
förvaltare samt avgifts- och hyresfrågor. Ett 
telefonnummer för alla ärenden 90220 
 
ServiceCenter har öppet vardagar mellan 
7:30 och 16:00. Övriga tider ringer ni samma 
nummer för att blir kopplad till jour 
om ni har ett akut ärende som inte kan 
anstå till nästa vardag. 
 

Expeditionen KR41  
Bemannas av: Angelique Lannervall   
Telefonnummer: 08-502 573 44                                   
Öppettider: 
Måndagar klockan 17.00 -19.00  
Torsdagar klockan 9.00-12.00 
 

Organisationsnummer 
716400-1203 

Fastighetsskötsel och drift 
Fastighetstekniker från AdEx kommer finnas på 
Brf Vändkretsen fasta tider.  
Driftansvarig Ulf Westerlund  
Ansvarar för driften av Brf Vändkretsen.  

 
Fastighetsförvaltare 
Ann Eriksson 

 
Jour 
Telefonnummer 90220 
Användes vid akuta lägen måndag-fredag före 
7:30 och efter 16.00 samt lördag, söndag och 
helgdagar hela dygnet. 
 
Om felet beror på något medlemmen ansvarar 
för, kommer jourutryckningen att debiteras 
medlemmen, både utryckningskostnad och 
eventuell akut åtgärd. Varje utryckning kostar 
2966 kr. 
.  

KONTAKT  
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